
                                                                                               PROIECT 
       R O M Â N I A 
     JUDEŢUL MUREŞ 
  CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

 
 

HOTĂRÂREA NR.      
din  30 august 2012 

pentru modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.42/2001 
privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificări şi 

completări ulterioare 
  
 
        Consiliul Judeţean Mureş, 
        Văzând Expunerea de motive nr.14743/23.08.2012 prezentată de către Direcţia 
Economică, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 
        Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998  privind bunurile proprietate publică, 
cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.2 şi 7 din Ordonanţa Guvernului 
nr.43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
        În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. c), şi art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
hotărăşte: 

 
Art.I. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.42/2001 privind însuşirea 

inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al judeţului Mureş, cu modificări şi 
completări ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

a) la secţiunea I " Bunuri Imobile"se modifică următoarele poziţii: 
- poziţia nr.24 „DJ 134 Fîntînele – Veţca – int. DN 13C (fost DJ 137)”, coloana (4) 

"Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Fîntînele – Veţca - limita cu judeţul 
Harghita, Km 0+0,00 – 18+400, L=18,400 km din care: 11,868 km îmbrăcăminte 
asfaltică, 4,132 km pietruit, 2,400 km pământ; limita cu judeţul Harghita – int. DN 13C, 
km 26+550 – 29+600, L=3,050 km îmbrăcăminte asfaltică” şi coloana (6) „Valoare de 
inventar (lei)”, va avea următorul cuprins” 2.665.776,96”; 

- poziţia nr.25 coloana (3) „ Denumirea  bunului” va avea următorul cuprins „Zona 
de siguranţă, şanţ şi acostament DJ 134”, coloana (4) "Elemente de identificare" va avea 
următorul cuprins: ”162.400 mp”, iar coloana (6) „Valoare de inventar (lei)” va avea 
următorul cuprins ”107.135,28”. 

 
b) la secţiunea I " Bunuri imobile", după poziţia nr.788 se vor introduce 5 poziţii noi, 

respectiv poziţiile nr.789 - 793, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice şi Direcţiei Tehnice a 
Consiliului Judeţean Mureş, care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

  

PREŞEDINTE      AVIZAT PENTRU LEGALITATE 
         Ciprian Dobre                                    SECRETAR 

               Aurelian Paul Cosma 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2008/hot147_2008.htm#exp#exp
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/anexa_hot153_2011.doc


ROMÂNIA  
JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
Direcţia Economică  
Nr.14743 din 23.08.2012 

 
EXPUNERE DE MOTIVE  

la proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului 
Judeţean nr.42/2001, privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, 

cu modificări şi completări ulterioare 
 

Inventarul bunurilor din domeniul public al judeţului Mureş, s-a efectuat în baza 
Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia şi a 
Normelor Tehnice de aplicare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.548/1999, şi a fost 
însuşit de Consiliul Judeţean prin Hotărârea nr.42/12 iulie 2001. 

Acesta, împreună cu inventarele municipiilor, oraşelor şi comunelor a fost înaintat 
Guvernului României şi a fost atestat prin Hotărârea Guvernului nr.964/2002. 

Ulterior, domeniul public judeţean a suferit modificări şi completări care au avut la 
bază hotărâri de consiliu judeţean, ultimele modificări înregistrându-se în baza Hotărârii 
Consiliului Judeţean nr.34/27.03.2008, când Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean 
nr.42/2001 s-a modificat şi s-a înlocuit cu o nouă anexă, dându-se bunurilor imobile şi 
mobile o nouă numerotare. 

La acea dată, drumul judeţean DJ 134 a fost cuprins în domeniul public al judeţului 
Mureş cu o lungime de 18,4 km, respectiv de la localitatea Fîntînele până la limita cu 
judeţul Harghita la km 18+400. Acest drum  continuă pe teritoriul administrativ al 
judeţului Harghita de la km 18+400 până la km 26+550, poziţie de la care se întoarce pe 
teritoriul administrativ al judeţului Mureş, în comuna Vînători, în apropierea localităţii 
Şoard, şi se termină la km 29+600, intersectându-se cu DN 13C (fost DJ 137) tot pe 
teritoriul judeţului Mureş. 

În urma unei acţiuni comune a specialiştilor din Consiliul Judeţean Mureş şi Consiliul 
Judeţean Harghita s-a constatat că porţiunea din acest drum cuprinsă între km 26+550 - 
29+600, cu lungimea de 3,050 km, din eroare, cu încălcarea legii, a fost cuprinsă în 
domeniul public al judeţului Harghita, deşi  acest sector de drum se află pe teritoriul 
administrativ al judeţului Mureş şi potrivit prevederilor legale  trebuie să fie cuprins în 
domeniul public al judeţului Mureş. În acest sens se impune modificarea poziţiilor nr.24 şi 
25 din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.42/2001. 

De asemenea, trebuie cuprinse în domeniul public al judeţului, podul peste Pârâul 
Eliseni şi cele patru podeţe identificate pe tronsonul  DJ 134 între km 26+550 - 29+600.  

În aceste condiţii, se impune completarea Anexei la  Hotărârea Consiliului Judeţean 
nr.42/2001 privind însuşirea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al 
judeţului Mureş, cu încă 5 poziţii noi, respectiv poziţiile 789-793. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem spre dezbatere şi aprobare 
proiectul de hotărâre alăturat.  

 
 

                                                      PREŞEDINTE   
                                                    Ciprian  Dobre     
 
DIRECTOR EXECUTIV                                                                       DIRECTOR EXECUTIV  
   Bartha Iosif                                                                                       Marton Katalin                                 

                                    
DIRECTOR EXECUTIV 

 

 
 

Întocmit :Marcela Moldovan 



ANEXA 
COMPLETARE LA DOMENIUL PUBLIC AL JUDEŢULUI MUREŞ 

 

Nr. 
crt. 

Cod de 
clasificare 

/ Nr. 
inventar 

Denumirea bunului Elementele de identificare 

Anul 
dobândirii 
sau dării în 
folosinţă 

Valoare 
inventar 

(lei) 
Situaţia juridică actuală 

789 
 

1.3.17.2. 
 

Pod peste Pârâul 
Eliseni 

Pod de beton cu structura de metal şi 
parapeţi metalici peste Pârâul Eliseni  aflat 

pe DJ 134 Fîntînele – Veţca – int. 
DN13C (fost DJ 137) la Km 27+980, 

 L-14,0 m, l – 10 m, carosabil asfaltat 

 
 
 

1918 

 
 

54.523,26 

Proprietar judeţul Mureş, 
administrator Consiliul Judeţean 

Mureş, cf. O.G. nr.43/1997, 
republicată, art.2 şi 22 

790 1.3.17.2 Podeţ 
Podeţ pe DJ 134 la km 27+150, din tub de 

beton de diametru 1000 mm, L– 8m 

 
 

1918 7977,49 

Proprietar judeţul Mureş, 
administrator Consiliul Judeţean 

Mureş,cf. O.G. nr.43/1997, 
republicată, art.2 şi 22 

791 1.3.17.2 Podeţ 
Podeţ pe DJ 134 la km 28+450, din  beton 

monolit, L – 9 m, l – 2m 

 
 

1918 7977,49 

Proprietar judeţul Mureş, 
administrator Consiliul Judeţean 

Mureş,cf. O.G. nr.43/1997, 
republicată, art.2 şi 22 

792 1.3.17.2 Podeţ 
Podeţ pe DJ 134 la km 28+750, din tub de 

beton de diametru 800 mm, L– 8m 

 
 

1918 5878,15 

Proprietar judeţul Mureş, 
administrator Consiliul Judeţean 

Mureş,cf. O.G. nr.43/1997, 
republicată, art.2 şi 22 

793 1.3.17.2 Podeţ 
Podeţ pe DJ 134 la km 28+950, din tub de 

beton de diametru 600 mm, L – 7m 

 
 

1918 
5038,41 

Proprietar judeţul Mureş, 
administrator Consiliul Judeţean 

Mureş,cf. O.G. nr.43/1997, 
republicată, art.2 şi 22 

 


